
 Ata da Reunião Geral da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência -07/04/2021 

 

Aos sete dias do mês de abril do ano de 2021, às 17 horas e 13 minutos, iniciou-se a segunda 

reunião do ano de 2021 da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB 

SP , sob a presidência da Dra. Lúcia Benito de Moraes Mesti,  com o  acompanhamento por 

videoconferência desta secretária subscritora e comparecimento online dos seguintes 

advogados e membros colaboradores:  André Felipe Dib Jorge , Andressa Luchiari ,  César 

Lavoura Romão ,  Cláudio Viana , Ivana Carla Tobias de Sá, Janaína Wolf ,   Leornardo Leite,  

Marcela Santaniello Buccelli,   Thiago Lúcio Rodrigues de Souza, Luana Manini Genari de Souza 

Ramos,  Vivian Regina de Carvalho Camargo ( secretária, subscritora da presente Ata), Pablo 

Ramón Argañaraz,  Dr Augusto Toledo e Dr Jelres, ausências justificadas : Mário Hiroshi 

Ishihara  e Regina Maria Sabia Darini Leal. Iniciados os trabalhos e dada a palavra a Dra. Lúcia, 

presidente da Comissão, que agradeceu a presença de todos que estão online, agradecendo ao 

Dr César pelo  convite  do Dr Mário Pace para falar sobre a Lei de Licitações com referência a 

pessoa com deficiência. Dr Mário iscorreu sobre a legislação atual, reserva de cargos para 

pessoas com deficiência na Nova Lei de Licitações, dos métodos de aferição e competência dos 

entes federados. Dr César agradeceu ao Dr Mário , apontando alguns procedimentos no direito 

administrativo e no direito do trabalho, ressaltando que trata-se de uma jornada de 

transformação cultural, sugerindo a necessidade de dialogar com o pessoal da Comissão de 

Direito Administrativo para colocar o tema em pauta. Dra Lúcia  ficou de conversar com o Dr 

Ronaldo, presidente da Comissão para trazer o tema com maior abrangência, pois é necessário 

e fundamental o aprofundamento do debate. Em seguida, Dra Lúcia   apresentou  a Ata da 

primeira  reunião do ano de 2021 para a aprovação dos membros, aprovada por unanimidade. 

Em seguida, comentou sobre os eventos de março GT Educação e de abril GT Autismo , 

elogiando ambos. Dra. Marcela e Dra Ivana elogiaram os eventos da Comissão e Dr Leonardo 

disse estar muito orgulhoso de fazer parte do time nos trabalhos da Comissão. Dr Leonardo e 

Dr. Eduardo discorreram sobre as dificuldades encontradas (ambos com deficiência física) no 

controle e fiscalização pelo Poder Público das reservas de vagas em estacionamento para 

idosos e pessoas com deficiência. Dr Leonardo sugeriu um pedido de reforço a Secretaria 

Municipal da Pessoa com Deficiência e CET. Pablo informou que não está mais na secretaria, 

mas que conhece a nova secretária e achou interessante a ideia. Dra Lúcia mencionou sobre a 

multa moral desenvolvida pela prefeitura de São Paulo há mais de 10 anos e o trabalho de 

conscientização que foi implementado. Dr Augusto comentou sobre o projeto da multa moral 

implementado na subseção de Indaiatuba. Dr. Leonardo comentou que em Caracas, além da 

multa, criaram um adesivo. Dr Leonardo sugeriu uma reunião com as autoridades envolvidas 

para entender a complexidade e sugerir melhorias. Pablo informou que a CET faz a gestão e 

que englobar o órgão é fundamental. Dra. Lúcia sugeriu amadurecer a ideia e posteriormente 

agendar uma reunião com os envolvidos. Com a palavra, Dra. Andressa (GT Autismo), 

agradeceu a todos que acompanharam o Webinar e sugeriu um evento em conjunto com a 

Comissão de Saúde. Em seguida, Dra Lúcia passou a palavra para o Dr César que convidou 

todos os membros para o Webinar do GT Trabalho, no dia 05 de maio : Inclusão da pessoa com 

deficiência no mercado de trabalho “ , com a participação dos palestrantes:  Ministro do TST  

Dr Claudio Brandão, Dra Dra Célia Leão – Secretária Estadual dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência e Dra. Patrícia Massa, para trazer reflexões sobre a nova Lei de Licitações 

(Procuradoria do Estado). Com a palavra,  Dra. Luana (GT Sensorial) passou informações  sobre 

o  evento que será realizado no dia 11 de junho , tema : “ Desafios do acesso à Justiça de 

pessoas com deficiência sensorial” , importância da necessidade de intérprete específico no 



contexto jurídico ouvindo o usuário também quanto as violações nas questões das audiências 

por videoconferência. Dra. Lúcia informou sobre a necessidade de realizar uma nota técnica 

com pontos específicos que deveriam ser implementados nas salas dos fóruns sobre a 

necessidade das adaptações necessárias, tendo em vista as dificuldades na realização de 

audiências virtuais. Dra. Lúcia conversou com a Dra. Regina sobre o  retorno da CAASP não 

muito favorável sobre o plano de valorização do advogado com deficiência, tendo em vista que 

eles se manifestaram contra a criação de um benefício exclusivo para pessoas com deficiência, 

embora a previsão esteja inserida no próprio provimento. O pedido de aprovação do plao 

permanece com a Diretoria para deliberação. Dra. Vivian fez  a sugestão de um vídeo 

institucional de animação, bem didático em parceria com o Instituto Maurício de Souza. Pablo 

informou para a Dra. Lúcia que a cartilha já está estruturada, vai buscar imagens da internet  

que dispensem direitos autorais. Dra Vivian ficou de verificar com um colega ilustrador para 

confecção de ilustrações para a cartilha e também contatar o Instituto Mauricio de Souza para 

uma possível parceria com a Comissão ( vídeo institucional) . Dra. Lúcia  agradeceu a presença 

de todos . Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião e para constar, eu, 

Vivian Regina de Carvalho Camargo , secretária , lavrei e digitei a presente ata , acompanhando 

a reunião online pela plataforma Zoom,  procedi as anotações necessárias para a confecção da 

presente ata que deverá ser aprovada pelos presentes se estiverem de acordo . 

 

 

LÚCIA BENITO DE MORAES MESTI                                VIVIAN REGINA DE CARVALHO CAMARGO 

PRESIDENTE                                                                    SECRETÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


